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De eengemaakte markt heeft de winstmarges verkleind en de 
productiviteit verhoogd: de eengemaakte markt levert de EU-lidstaten 

een voordeel op van ongeveer 427 miljard EUR per jaar.

Een eengemaakte markt 
die werkt voor bedrijven 
en consumenten

Voordelen van de eengemaakte markt

De eengemaakte markt is een succesverhaal en heeft de welvaart en de kansen voor Europese burgers 
en bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, vergroot. Een goed functionerende 
eengemaakte markt stimuleert de concurrentie en handel, verbetert de efficiëntie, verhoogt de 
kwaliteit en draagt bij tot lagere prijzen.

De eengemaakte markt in cijfers

bijgedragen tot 
het bbp van de EU

56 miljoen Europese 
banen gecreëerd

De eengemaakte markt 
is goed voor 70 % van 
de waarde van de uitvoer 

van goederen door 
kleine en middelgrote 

ondernemingen

80 % van alle 
exporterende kleine 

en middelgrote 
ondernemingen verkoopt 

aan andere lidstaten

8-9 %
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338 miljard EUR  
extra per jaar

Tussen 183 en 269 miljard EUR 
extra groei per jaar

Bij elkaar resulterend in een verhoging van het bbp van de EU met ongeveer 12 %

Resterende belemmeringen op de eengemaakte markt
Bedrijven en consumenten stuiten nog steeds op obstakels die grensoverschrijdende activiteiten belemmeren. Deze 
belemmeringen verschillen sterk van elkaar wat betreft hun aard, effecten en onderliggende oorzaken, en voor de 
aanpak ervan zijn verschillende beleidsinstrumenten nodig.

Bijna 70 % van de ondernemers zegt 
dat de eengemaakte markt onvoldoende 
geïntegreerd is om hun bedrijf vrijelijk 
te kunnen laten functioneren en 
concurreren

Oprichting van een 
juridische entiteit 
(aanvullende 
stappen in geval 
van vestiging)

Voornaamste stappen waarbij zich 
belemmeringen kunnen voordoen

Consumen-
tenpad

Verzamelen van informatie ter 
voorbereiding van een grensoverschrijdende 
transactie (en/of uitbreiding)

Voldoen aan de vereisten 
voor de verkoop van 

producten of diensten

Verzamelen van 
informatie over 
producten/diensten

Marketing 
en verkoop Levering

Personeelsvoorziening

Aftersales

Belast-
ingen

Investeren in 
financiering

Aankoop en 
betaling

Verkrijgen van 
de levering

Aftersales (en 
geschillenbeslechting)

Onder-
nemerspad

De voordelen van het wegnemen van 
de resterende belemmeringen voor een 
volledig functionerende eengemaakte 
markt voor goederen en diensten zouden 
kunnen oplopen tot 713 miljard EUR 
tegen eind 2029

Voordelen van een beter geïntegreerde eengemaakte 
markt
Een betere integratie en werking van de eengemaakte markt kan op verschillende gebieden voor verdere groei zorgen.



Versterking van de eengemaakte markt
De eengemaakte markt biedt de bedrijven in de EU een grote binnenlandse markt, waardoor 
de handel en concurrentie worden gestimuleerd en de efficiëntie wordt vergroot. Dit is 
van fundamenteel belang voor het concurrentievermogen van de EU en voor de groene en 
digitale transformaties van de Unie. De eengemaakte markt kan alleen werken voor burgers 
en bedrijven als de regels voor die markt doeltreffend worden toegepast en daadkrachtig 
worden gehandhaafd.

Het langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving is een belangrijke gezamenlijke 
inspanning van de lidstaten en de Commissie en is voornamelijk gericht op:

Het Europees semester — een mechanisme waarmee de Commissie en de lidstaten het economisch beleid in de 
hele EU coördineren — biedt de mogelijkheid om toezicht te houden op de belemmeringen voor de eengemaakte 
markt en deze uiteindelijk weg te nemen.

Betere bekendheid met de regels van de eengemaakte markt

Verbetering van de omzetting en uitvoering van EU-voorschriften

Een goed gebruik van preventiemechanismen

Opsporing van niet-naleving in de eengemaakte markt, 
onder meer dankzij verbetering van IT-systemen

Betere handhaving van de regels, onder meer door het toezicht door 
de nationale autoriteiten op de eengemaakte markt te verbeteren en 
door Solvit, het instrument voor geschillenbeslechting, te versterken

Verbetering van de behandeling van inbreukzaken

Oprichting van een taskforce voor de handhaving van de eengemaakte 
markt (Single Market Enforcement Taskforce; SMET), bestaande 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie, om de 
handhaving van de regels van de eengemaakte markt te versterken

EU-mededingingsregels die passen bij een veranderende 
wereld
Het mededingingsbeleid is een hoeksteen van de eengemaakte markt. De mededingingsregels van de EU zorgen 
ervoor dat bedrijven concurrerender worden, dragen bij tot een gelijk speelveld, stimuleren innovatie en bieden 
consumenten een grotere keuze. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de mededingingsregels van de EU 
blijven passen bij een veranderende wereld.



Eerlijke mondiale concurrentie mogelijk maken

UITVOER
GOEDEREN DIENSTEN

De eengemaakte markt helpt Europese bedrijven ook om op de wereldmarkten te concurreren. Een diepere en 
sterkere eengemaakte markt maakt Europa nóg aantrekkelijker voor internationale handelspartners en geeft de 
EU meer slagkracht op het wereldtoneel.
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binnen de EU  
€ 3,5 biljoen

naar de rest van de wereld  
€ 2,5 biljoen

binnen de EU  
€ 1,2 biljoen

naar de rest van de wereld  
€ 0,9 biljoen


